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 21/2/49 ، پذیرش:12/2/49 ، اصالح:11/11/49دریافت: 

 خالصه
یكي از این عرصه ها که فقه در باید ها و نبایدهای آن، ورود پیدا مي کند، مسئله مرگ مغزی . جدیدی استدر جهان امروز، فقه اسالمي مواجه با مسائل  سابقه و هدف:

در این مطالعه مرگ مغزی را از دیدگاه فقه شیعه و با در نظر گرفتن نظر متخصصین ذیربط . آیا مرگ مغزی از دیدگاه فقه و شرع اسالم، پایان زندگي تلقي مي گردد. است

 .سي قرار گرفتمورد برر

رآن، از آیات ق. و همچنین بررسي متوني که در زمینه مرگ مغزی انتشار یافته بودند، طراحي گردیدکتابخانه ای مطالعه بر اساس روش گردآوری این این  ها:مواد و روش

 .فقه شیعه مرگ مغزی را تبیین کرده بودند، مد نظر قرار گرفتندبعضي از مقاالتي که مبتني بر فقه اسالم، به ویژه . فتاوی عالمان دیني و احادیث استفاده گردید

 شخص مبتال به مرگ مغزی، یک انسان مصدوم. جدا کردن اعضای اصلي او قتل نفس نخواهد بود. مرگ مغزی از جهت شرعي و فقهي، پایان زندگي تلقي مي گردد ها:یافته

، قطع عضو بیمار مرگ مغزی برای اهداء و پیوند به دیگران. و از بین بردن آن، مصداق موضوع قتل قرار نمي گیرد انسان مبتال به مرگ مغزی حیات نداشته. زنده عرفي نیست

 .اگر حیات مسلماني منوط به پیوند گرفتن از اجزاء بدن بیمار مرگ مغزی باشد، جایز خواهد بود. همانند قطع عضو یک فرد مرده هست

 .، علي القاعده از نظر شرعي جایز استباشدمرگ مغزی  مبتال به اعضاء بیماراننیاز به پیوند اگر حیات مسلماني  گیری: نتیجه

 .مرگ مغزی، مرگ شرعی، احکام فقهی، قطع عضو، پیوند عضو: های کلیدیواژه

 

 مقدمه 
در جهان امروز، فقه اسالمي مواجه با مسائل جدیدی در عرصه های مختلف 

علوم پزشكي نیز، یكي از عرصه هایي . اقتصادی، سیاسي، اجتماعي و علمي است

 نجنی سقط در این خصوص به مباحثي مانند. است که فقه، در آن ورود پیدا مي کند

، تغییر جنسیت، عقیم سازی، تلقیح، جراحي (2)، پیوند اعضاء، تزریق خون، تشریح (5)

پزشكي قانوني، مسائل مربوط به اتاق عمل، ضمان پزشک،  زیبایي، کاشت مو،

ازجمله مسائل مهمي که در علوم .مسائل مختلف بهداشتي مي توان اشاره نمود

از  چون. دارد، موضوع مرگ مغزی استپزشكي روی آن حساسیت خاصي وجود 

نظر حقوقي، فقهي و اعتقادی قابل بحث بوده و از جمله موضوعات چالش برانگیز 

در این خصوص اختالف نظرهای زیادی وجود دارد، و پرسش های . جامعه است

سئواالتي که پاسخ به هر یک از آنها نیاز به واکاوی دقیقي . زیادی مطرح است

ل مهم این است که آیا از نظر فقهي و شرعي، مرگ مغزی پایان سئوا. خواهد داشت

آیا برای حفظ جان و یا حفظ سالمت دیگران مي توان اقدام به پیوند . استزندگي 

آیا در پیوند اعضاء اصلي و غیر اصلي بدن . عضو بیماران مبتال به مرگ مغزی نمود

ه به اینگونه بیماران کآیا جدا کردن دستگاه های کمک کننده . تفاوتي وجود دارد

ر قبل آیا وصیت بیما. منتهي به توقف ضربان قلب و تنفس او مي شود، جایز است

در این خصوص سئواالت زیادی . از مرگ، تاثیری در جواز بر پیوند اعضاء بدن او دارد

 پاسخ به آنها مستلزم آن است تا اصل موضوع یعني مرگ مغزی  ولي .مطرح است
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ظرهای اختالف ن در تبیین مرگ مغزی،. ندگي یک فرد تلقي گرددبه عنوان پایان ز

. جود داردو قابل تاملي بین آراء متخصصین طب در گذشته و جامعه پزشكي معاصر،

ظریه اما این ن. مي دانستند، توقف ضربان قلب را پزشكان قدیم، عامل مرگ انسان

نیز همانند یک مرگ در حال حاضر مورد اقبال جامعه پزشكي نبوده و مرگ مغزی را 

گرچه توقف ضربان قلب طبیعتا توقف عملكرد مغز را به همراه . حتمي مي دانند

اما این امكان وجود دارد که قلب به صورت طبیعي و یا به کمک . خواهد داشت

یمار، بنابراین قلب یک ب. و تجهیزات پیشرفته بتواند به کار خود ادامه دهد دستگاه

چنین انساني، اگر چه مغز او از . هم مي تواند فعال باشد حتي در ایست کامل مغزی

م پزشكي و همچنین عرف بین مردم، زنده وکار افتاده ولي از دیدگاه متاخرین درعل

این ایده در حال حاضر دیگر مورد قبول متخصصین علوم پزشكي . شودمحسوب مي

همین خاطر اختالف به . جدید نبوده و اینگونه بیماران را مرده به حساب مي آورند

البته در این خصوص ایده و  .بین این دو دیدگاه از نظر شرعي اهمیت فراواني دارد

ت فعالیتوقف اقلیت قابل توجهي، هنوز هم . نظر اجماعي در جهان اسالم وجود ندارد

در مورد اعتبار بخشي و اطمینان . های قلبي ریوی را معیاری برای مرگ مي دانند

ذا ل. مغزی تفاوت هایي بین فرقه های مختلف اسالمي وجود دارداز معیارهای مرگ 

به رسمیت شناختن باورهای دیني یک جامعه و یا قوانین محلي حاکم بر تعیین زمان 

ارزیابي مرگ مغزی (. 9)مرگ، مسلما برای جامعه پزشكي دارای اهمیت زیادی است 
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برخي از نهادهای . از نظر اخالق و حقوق اسالمي نیز دارای اهمیت خاصي است

مرتبط با مسائل اخالقي و حقوق اسالمي، قائل به این هستند که مرگ مغزی، 

بین مرگ و زندگي  سط او حدعده ای هم مرگ مغزی را . معادل مرگ قلبي است

استانداردهای تعیین شده در باره مرگ مغزی را چندان وارد نمي  و قلمداد کرده،

سلبي و ایجابي بر این اختالف نظرها،  نظر، از یک سری احكام شرعي لذا(. 4)دانند 

سئواالت  رایزماني که فقه، به اینگونه مسائل ورود پیدا کند، باید ب. مترتب است

سئواالتي از قبیل، رسیدن زمان پرداخت . ، پاسخ های الزم را فراهم سازدشدهمطرح 

رای انجام که ب های معوقه، تقسیم اموال، از بین رفتن اذن او نسبت به وکالئيبدهي

کاری اجیر شده باشند، محاسبه عده وفات، تصمیم در خصوص ثلث ما ترک و آنچه 

همچنین صحت قضای واجبات فوت شده و سایر احكام شرعي . وصیت کرده است

 . که بر یک مرده مترتب است، باید پاسخ داده شود

ند قلب، انبنابراین به طریق اولي، جواز در برداشتن اعضای اصلي بدن انسان م

کبد یا ریه، به منظور پیوند به بدن افراد دیگری که برای بقای خود به آن نیاز دارند 

به همین خاطر تعیین زمان مرگ اینگونه بیماران . از اهمیت بیشتر برخوردار است

هم از نظر عرف و عامه مردم و هم از نظر رعایت مسائل شرعي دارای اهمیت بوده 

پایان یک زندگي را باید بر دو مبنا قرار . ز کنار آن عبور کردو به راحتي نمي توان ا

در حالت اول ضربان قلب و تنفس بیمار مي تواند مالک قرار گرفته و معیاری . داد

یعني تا زماني که فرد بتواند تنفس کرده و گردش . برای زنده بودن فرد تلقي شود

شته باشد، پایان زندگي خون او برقرار باشد، حتي اگر هیچ واکنش مغزی هم ندا

در حالت دوم، تنفس و یا یا جاری بودن ضربان قلب، مالک . برای او رقم نخورد

دن به همین خاطر با فرا رسی. زنده بودن قرار نگیرد، مگر اینكه مغز واقعا نمرده باشد

چنین فردی به طور حتم . مرگ مغزی پایان زندگي اینگونه افراد رقم خواهد خورد

صلي ترین مسئله این است که آیا مرگ مغزی از دیدگاه فقه و شرع ا. مرده است

فقهای اسالم دراین باره دو نظریه را مطرح . اسالم، پایان زندگي تلقي مي گردد

عده ای بر این عقیده اند که با مرگ مغزی، زندگي فرد خاتمه نیافته و تا . کرده اند

 بنابراین جایز نیست که اعضای. قلب و نبض انسان مي تپد، حیات او باقي است

ابل، در مق. بدن او به ویژه اعضای اصلي وی را جدا نموده و به دیگری پیوند بزنند

فقهای دیگری نیز قائل به این هستند که، با مرگ مغزی، زندگي انسان به پایان 

بنابراین درصورت نیاز و ضرورت، جایز است اعضای بدن او را به . خود مي رسد

 (. 1)ند کنند دیگران پیو

و حضرت آیت اهلل ( ره)در این خصوص مناسب است تا به فتاوی امام خمیني 

خامنه ای که در پاسخ به سئوال جمعي از پزشكان و صاحب نظران اعالم گردید، 

شمسي، طي نامه ای موضوع  5971متخصصین ذیربط در بهمن ماه سال . اشاره شود

ان تعدادی از بیمار. »ذیل استفتاء نمودند مرگ مغزی را از مقام معظم رهبری به شرح

به دلیل ضایعات مغزی غیر قابل بازگشت و غیر قابل جبران، فعالیت های قشر مغز 

خود را از دست داده و درحالت اغمای کامل بوده و به تحریكات داخلي و خارجي 

 و ضمنا فعالیت های ساقه مغز خود را نیز از دست داده فاقد تنفس. پاسخ نمي دهند

 در این گونه موارد احتمال. پاسخ به تحریكات متفاوت نوری و فیزیكي مي باشد

بیمار دارای ضربان خودکار قلب . بازگشت فعالیت های مورد اشاره مطلقا وجود ندارد

بوده که ادامه این ضربان هم موقتي و تنها به کمک دستگاه تنفس مصنوعي به 

این وضعیت در اصطالح پزشكي . ي باشدمدت چند ساعت و حداکثر چند روز مقدور م

ازطرفي نجات عده دیگری از بیماران منوط به استفاده . مرگ مغزی نامیده مي شود

باعنایت به اینكه به طور خالصه . از اعضای مبتالیان به مرگ مغزی مي باشد

بیماران مرگ مغزی، فاقد تنفس، شعور، احساس و حرکت ارادی مي باشند و هیچ 

د را باز نمي یابند، مستدعي است ارشاد فرمایید آیا در صورت احراز گاه حیات خو

شرایط فوق مي توان از اعضای بیمار مبتال به مرگ مغزی برای نجات جان بیماران 

مقام معظم رهبری در پاسخ به این استفتاء، چنین مرقوم «. دیگر استفاده نمود

ای بدن موصوف درصورتي در فرض سوال استفاده از اعض: بسمه تعالي. » فرمودند

 (. 1)که نجات نفس محترمه ای برآن متوقف باشد اشكال ندارد 

.»... در این خصوص به این صورت است( ره)همچنین فتوای امام خمیني 

چنانچه حیات انسان دیگری متوقف براین باشد با اجازه صاحب قلب یا کبد و امثال 

برای چنین موضوع مهمي تعیین  غیر از آنچه مسائل اعتقادی(. 8« )آن جایز است

اسالمي  در نظام جمهوری. تكلیف مي نماید، باید به قوانین یک کشور هم پایبند بود

ایران، مسئله مرگ مغزی و پیوند اعضاء بیشتر در حیطه کاری نظام پزشكي کشور 

فتاوای فقها در خصوص مرگ مغزی، . حكومتي است قرار گرفته و یک مسئله

ا مبنای توان اینگونه فتاوی ر لذا نمي. ضاً متعارض یكدیگر هستندمتفاوت بوده و بع

های کالن کشور همانند تشكیالت اداری، گذاریکار قرار داده و در سطح سیاست

ه حكم لذا اصل مسئله ب. پزشكي و یا قضایي، به مثابه یک قانون به آنها نگاه کرد

 . حكومتي بر مي گردد

ایي و بسیاری از قوانین مدني آن مبتني بر شرع در ایران اسالمي که قوانین جز

مبین اسالم بوده و به عبارتي بسیاری از قوانین آن منطبق بر فقه اسالمي و یا فقه 

شیعي نگارش مي یابد، الجرم قوانین کشوری نیز به پشتوانه قانون اسالم نگاشته 

 57یخ چنانكه مجلس شورای اسالمي ایران طي ماده واحده ای در تار. مي شود

شمسي اعالم کرده است که، بیمارستان های مجهز برای پیوند  5973فروردین سال 

اعضاء، پس از کسب اجازه کتبي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 

سالم بیماران فوت شده یا بیماراني که مرگ مغزی آنان بر طبق  توانند از اعضایمي

رط وصیت بیمار یا موافقت ولّي مّیت جهت نظر کارشناسان خُبره مسلّم باشد، به ش

به بیماراني که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگي دارد  پیوند

ومقام ( ره)شورای محترم نگهبان نیز با توجه به فتوای امام خمیني . استفاده نمایند

هم ، روشن درکبه هر حال باید یک . معظم رهبری با آن مخالفت ننموده است

ا مغزی بوجود آید ت مرگ و تشخیص تعیین برای و هم عموم مردم توسط پزشكان

 (. 7)از هرگونه شائبه ای جلوگیری شود 

بعضي از متخصصین علوم پزشكي که عالوه بر نظر علمي خود تا حدودی به 

مسائل فقهي هم تسلط دارند، مرگ مغزی را برگشت ناپذیر دانسته و پیوند عضو را 

اران، مشروط به اینكه مرگ آنها توسط متخصصان امر و با استفاده از از اینگونه بیم

در مقابل متخصصین دیگری هم هستند (. 6)ابزار دقیق محرز شود، تایید مي نمایند 

که با داشتن تبحر در مسائل فقهي، از مسایل مربوط به امور پزشكي هم بي خبر 

رند، اما قائل به این نبوده و گرچه درک صحیحي از مرگ مغزی و پیون عضو دا

هستند که چنین بیماراني از نظر فقهي زنده بوده و احكام افراد زنده بر آنها اعمال 

لذا برداشتن خدمات پزشكي را حرام دانسته و آن را موجب ضمان مي دانند . مي شود

مرگ مغزی را پس از احراز شرایط خاص پذیرفته و پیوند  کشورهابسیاری از (. 3)

اصول شناخته شده اسالم مبتني بر این است که اگر منعي . دانسته اند عضو را مجاز

 لذا پدیده مرگ. برای اجرای یک مسئله وجود نداشته باشد، لزوماً مشروع خواهد بود

در سال  .مغزی و پیوند اعضا را مي توان با استناد به این فرض، به رسمیت شناخت

یه ای که با موافقت اکثریت افراد قمری، مجمع فقه اسالمي عربستان در اعالم5417

های هنگامي که تمام وظایف و فعالیت»آن، به تصویب رسیده بود، بیان داشت، 
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مغزی فرد به صورت کامل متوقف گردد و پزشكان متخصص حكم به برگشت ناپذیر 

بودن توقف دادند و مغز شخص، شروع به از بین رفتن نمود، شخص مرده شناخته 

 «شودکه شرعاً برای وفات مقرر شده، نسبت به وی مترتب مي شده و تمام احكامي

کویت، قوانین مربوط به مسئله مرگ مغزی را گرچه به صراحت بیان نكرده (. 51)

ز جسد قطع عضو یا بافت ا»ولي قانوني را برای پیوند اعضاء به تصویب رسانده که؛ 

ته ضرورت داش میت جایز نیست، مگر در صورتي که کاشت آن برای معالجه مریض

ای از پزشكان که یكي از آنها باشد و به شرط آن که مرگِ دهندة عضو، توسط عده

 (. 55« )پزشک قانوني است، تایید شود

قانوني را در مورد پیوند عضو از بیماران مرگ مغزی  5368عراق هم در سال 

پیوند اعضاء در ترکیه از بنیانگذاران انجمن (. 52)به افراد نیازمند به تصویب رساند 

این کشور پایان زندگي یک فرد را که دچار مرگ  مغزی شده باشد . خاورمیانه است

ای شامل متخصص قلب، متخصص داخلي اعصاب، مشروط به اینكه توسط کمیته

جام ضمنا پزشک ان. جراح اعصاب و متخصص بیهوشي تایید گردد، پذیرفته است

کشورهایي مثل امارات نیز مسئله (. 59)دهنده پیوند نباید عضو این کمیته باشد 

اسپانیا از جمله کشورهایي است (. 51)مرگ مغزی را به همین شكل مطرح کرده اند 

که در خصوص اهداء اعضاء بدن بیماراني که دچار مرگ مغزی شده اند، با اقبال 

درصد خانواده ها از اهداء عضو بیمارشان امتناع مي  59عمومي روبرو بوده و  تنها 

بیشتر کشورهای آمریكای التین به جز نیكاراگوئه، از نظر قانوني، مرگ (. 54)ورزند 

مغزی را پایان زندگي دانسته و آن را منوط به تایید دو یا سه پزشک متخصص مي 

 (. 51)دانند 

بسیاری از کشورهای مختلف دنیا نسبت به پذیرش مرگ مغزی رویكردی 

و  مرگ مغزی را پس از احراز شرایط، پذیرفته اینگونه کشورها. تقریبا یكسان دارند

قوانین حقوقي مربوط به آن را که ممكن است بر گرفته از مسائل اعتقادی آنها باشد، 

، موضوع 5386فرانسه، جزء اولین کشوری بود که در سال . اندتهیه و تصویب کرده

زارت امور مرگ مغزی را از نظر قانوني مورد ارزیابي قرار داده و طي حكمي به و

اجتماعي کشور خود، اعالم نمود، که در صورت احراز آن با موازین علمي و عالئم 

انگلستان هم با توجه به سیستم (. 58)گردد بالیني، همانند مرگ قطعي قلمداد 

حقوقي خود که مبتني بر روند قضایي آن کشور مي باشد، موضوع مرگ مغزی و 

 کشور، مرگ مغزی باید توسط پزشک متخصص در این. پیوند اعضاء را پذیرفته است

مرگ  5364آمریكا نیز در سال . با تجربه ای که عضو تیم پیوند نباشد، تایید گردد

مغزی را به عنوان پایان زندگي پذیرفته و تشخیص آن را به عهده پزشک متخصصي 

که الحیه ای اص. گذاشته که در قطع یا پیوند اعضاء بدن متوفي دخالتي نداشته باشد

بر این قانون قرار گرفت، همة افراد مرگ مغزی را راضي به برداشت اعضاء از 

ر در حال حاض. جسدشان دانست، مگر اینكه قباًل، خالف آن را وصیت کرده باشند

در سال (. 57)بیش از چهل کشور دنیا این مسئله را به عنوان یک قانون پذیرفته اند 

آمده  در این قانون. پیوند اعضاء را اعالم نمود ، استرالیا نیز، قوانین مربوط به5377

توان اعضاء بدن بیماران مرگ مغزی را جدا نمود، که فرد مورد است، در صورتي مي

نظر قبال رضایت نامه ای را امضاء کرده و تا قبل از حیات خود آن را باطل نكرده 

 (.56) ت نكنندیا اینكه بستگان درجة یک او، با اهداء اعضاء بدن او مخالف. باشد

کشورهای غیر اسالمي مانند فرانسه، انگلستان، آمریكا، اسپانیا و استرالیا و کشورهای 

اسالمي مانند عربستان، کویت، عراق و ترکیه، برداشت عضو از بیماران مرگ مغزی 

 این مطالعه به بحث و بررسي. و پیوند آن را به انسان های نیازمند مجاز دانسته اند

 .مغزی از دیدگاه فقه شیعي مي پردازد و تبیین مرگ

 هامواد و روش
و جستجو در متون مختلفي کتابخانه ای مطالعه حاضر بر اساس روش گردآوری 

استفاده از آیات قرآن، . که در زمینه مرگ مغزی انتشار یافته است، طراحي گردید

ان که بیبه آیاتي از قرآن . جزء مهمترین ماخذ قابل دسترس این مقاله مي باشد

تب از منابع معتبر اسالمي، ک.  کننده کلمه توفي بودند، توجه بیشتری شده است

فقهي و احادیثي که تبیین کننده مفارقت روح از بدن و مسئله مرگ بودند، بهره 

بسیاری از مقاالتي که مقوله مرگ مغزی را از دیدگاه فقه و علوم . الزم گرفته شد

 .اده بودند، دست مایه این مطالعه قرار گرفتپزشكي مورد بحث و بررسي قرار د

همچنین از نقطه نظرات منتشر شده توسط پزشكان و اندیشمندان معاصر بهره الزم 

بعضي از مقاالتي که موضوع مرگ مغزی را مبتني بر فقه اسالم، به ویژه . گرفته شد

یز مورد نسایت های معتبر علمي . فقه شیعه تبیین کرده بودند، مورد نظر قرار گرفت

وی علمای از فتا. تفحص قرار گرفته و از نكات علمي مبتني بر رفرنس استفاده شد

  .معاصر شیعه و همچنین غیر شیعه در مورد مرگ مغزی استفاده گردید

 
 

 یافته ها
جدا کردن . مرگ مغزی از جهت شرعي و فقهي پایان زندگي تلقي مي گردد

پزشک یا هر شخص دیگری، اگر با . اعضای اصلي او قتل نفس به شمار نمي آید

ترک فعل خود، اسباب ادامه حیات نباتي بیمار مرگ مغزی را فراهم نكند، در حقیقت، 

ترک فعل در این حالت مصداق . قانوناً و شرعاً مرتكب جرم یا حرامي نشده است

به طور کلي، شخص مبتال به . هیچ کدام از مواد قانون مجازات اسالمي نخواهد بود

کمک نكردن به بیماری که . مغزی، یک انسان مصدوم زنده عرفي نیستمرگ 

مرگ مغزی او محرز شده باشد، مصداق قانون خود داری از کمک به افراد آسیب 

یقینا قطع وسایل متصل به بدن مبتال به مرگ مغزی، مصداق . دیده نخواهد بود

ندارد  مغزی حیات بیمار مبتال به مرگ. قتل نفسي اعم از عمد و یا شبه عمد نیست

اگر بیمار مرگ مغزی را فردی . تا از بین بردن آن، مصداق موضوع قتل قرار گیرد

زنده تلقي کرده و یک زندگي نباتي را برای او مترتب بدانیم، باز هم برداشتن عضو 

چنین فردی، به عنوان قطع عضو فردی تلقي خواهد شد که دارای حیات غیر مستقر 

ر مرگ مغزی برای اهداء و پیوند به دیگران، همانند قطع قطع عضو بیما. هستند

اگر حیات مسلماني منوط به پیوند گرفتن از اجزاء جدا . عضو یک فرد مرده هست

شده از بدن بیمار مرگ مغزی باشد، علي القاعده از نظر شرعي همانند قطع عضو 

ان اء به دیگرلذا پیوند اعضاء بدن بیماران مرگ مغزی برای اهد. یک فرد مرده است

 .جایز خواهد بود

 
 

 نتیجه گیریبحث و 
در حال حاضر مرگ مغزی به عنوان پایان زندگي در نظر گرفته شده و با توجه 

به نظر فقهي عالمان دیني و همچنین متخصصین علوم پزشكي، از اعضاء بدن آنها 

ودن پایان نمدالیل موافقین و مخالفین در مورد تلقي . برای پیوند استفاده مي شود

مخالفین برای اثبات مدعای  .زندگي افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند زیاد است

موضوع موت وحیات از نظر  ،اول اینكه اعالم داشتند. خویش دو دلیل اقامه کرده اند

به  ،یعني هیچیک از آیات و روایات. فقهي دارای حقیقت شرعیه یا متشرعه نیست

ولي در خصوص . نداردموت وحیات انسان اشاره  صورت شفاف به مفهوم شناسي
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ن آ حاکي ازاین امر . مسائل متعددی در فقه اسالمي وجود دارد ،احكام مربوط به آن

، موضوع موت و حیات را مانند بسیاری از موضوعات دیگر، احاله به اسالماست که 

 مهر جا شارع به تعریف و تبیین موضوعي اقدا. فهم و تشخیص عرف کرده است

نكرده باشد، ولي احكامي را بر آن مترتب نماید، به این معني است که فهم آن را به 

مفاهیمي مانند عقود و . عرف ارجاع داده و دیدگاه عرف را به رسمیت مي شناسد

ولي مفاهیمي که در باب نماز، روزه، . معامالت مختلف در این مقوله قرار مي گیرند

تاسیسي داشته و به  مي روند، جنبه  ابداعي وحج، زکات، خمس و اعتكاف به کار 

ابراز  مخالفین. جهت نداشتن جنبه امضایي و تأییدی، به عرف ارجاع داده نمي شوند

مي دارند، حال که شرع مقدس مفهوم شناسي موت و حیات را به عرف ارجاع داده 

عریف آن ت بنابراین نباید در. است، قهرا باید آن را در بین عامه مردم جستجو نمود

 در .یعني دیدگاه پزشكان و متخصصان علوم پزشكي استناد کرد ،به عرف خاص

عرف عام تلقي بر آن است، تا زماني که قلب و تنفس شخص کار مي کند، بیمار 

 . زنده است و معیار دیگری وجود ندارد

بنابراین از کار افتادن مغز در نگاه عامه مردم، پایان حیات یک انسان به حساب 

مخالفین معتقدند که اگر هیچ دلیلي بر مرگ و یا حیات یک بیمار وجود . نمي آید

نداشته باشد، در این صورت شک در موت و حیات فرد مي تواند ناشي از شبهه در 

لذا اصل عملي استصحاب که مورد قبول همه . مفهوم و یا شبهه در مصداق آن باشد

 .م کرده و احكام حیات را بر او بار کنیمفقهای عظام است، باید به زنده بودن فرد حك

استصحاب به این معني است که آنچه درحالت سابقه بیمار وجود داشت و در حاضر 

ر اینجا د. به بقای آن شک داریم، باید به استمرار و استدامه حالت سابقه حكم شود

ین نابراب. حالت سابقه شخص مبتال به مرگ مغزی، حیات و احكام مترتب بر آن است

 در نقد این. باید در زمان مرگ مغزی، به بقای حیات و استمرار احكام آن حكم شود

مطلب باید گفت، همان گونه که از تقریر دلیل دوم پیدا است، تمسک به اصل عملي 

استصحاب، زماني دارای ارزش و اعتبار است که هیچ دلیلي برموت و یا حیات فرد 

ستند بر حیات و یا ممات فرد وجود داشته باشد، لذا اگر دلیلي م. وجود نداشته باشد

اگر دلیل اول مخالفین را درست تلقي کرده باشیم  ، ونوبت به استصحاب نمي رسد

 . دیگر دلیل دوم جایگاهي ندارد

اعتبار دلیل دوم منوط به بي اعتباری دلیل اول و یا حداقل شک در اعتبار آن 

بنابراین مخالفین . ری آن وجود ندارددر هر دو صورت فرقي از جهت بي اعتبا. است

یا دلیل آنها صرفا همان دلیل اول است و یا . مرگ مغزی، یک دلیل بیشتر ندارند

درصورت بي اعتباری و یا شک در معتبر بودن دلیل اول، الجرم باید به دلیل دوم 

ین فبه همین خاطر اگر موافقین مرگ مغزی، بتوانند دلیل اول مخال.  خود اکتفا نمایند

را پاسخ داده و دلیلي بر صدق موت شرعي برای مرگ مغزی ارائه نمایند، برای اثبات 

مدعای آنها کافي بوده و مسلما نیازی نخواهد بود تا دلیل دوم مخالفین یعني 

در این حالت اقامه دلیل دوم وجاهت قانوني خود را از دست . استصحاب را رد نمایند

بررسي دلیل اول مخالفین، بیان گردیده که شارع  به عبارتي در نقد و. خواهد داد

مقدس در هیچ آیه و روایتي، تعریف روشني از مرگ و شاخصه صدق آن ارائه نداده 

ن علوم پزشكي یهمچنین دلیلي بر رجوع به عرف خاص یعني متخصص. است

چون نظر شرع مقدس این است . درمفهوم شناسي مرگ از نظر فقهي وجود ندارد

عرف عامه مردم هم، چنین . مواردی باید به عرف عام رجوع شودکه در چنین 

موافقین  اما. شخصي را تا موقعي که دارای فعالیت قلب و تنفس باشد، زنده مي داند

با صدق مرگ مغزی، معتقدند که اوال شارع مقدس مرگ را در پاره ای از آیات و 

مار مرگ مغزی مرده به روایات  معني کرده و براساس مفاد این آیات و روایات، بی

ثانیا در جایي که خود شارع تعریفي را برای مفهومي ارائه دهد، . حساب مي آید

همچنین شواهدی وجود دارد که صرفا ضربان قلب را . مراجعه به عرف معني ندارد

ثالثا درصورت شک در صدق موت باید به . نمي توان دلیلي بر بقای حیات دانست

بعا حتي اگر قول اول پذیرفته شود و صدق مرگ شرعي را. عرف خاص مراجعه کرد

در مورد مرگ مغزی مورد تشكیک و یا انكار قرار گیرد، باز بر اساس آنچه فقها در 

 .مورد حیات غیر مستمر گفته اند، آثار و احكام قول اول را نمي توان وارد دانست

از مرگ به  مدعیان موافق با مرگ مغزی قائل به این هستند که، در آیات قرآن

 (. 53-22)معنای، توفي تعبیر شده است 

واژه توفّي بر اساس آنچه مفسرین گفته اند، به معنای دریافت چیزی به صورت 

که شخص،  استدرعرف عرب، زماني « توفیت المال»عبارت  .تمام وکمال است

رای بلذا مرگ از منظر قرآن که عبارت توفي را . تمام مال خود را دریافت کرده باشد

 قرآن اشاره. آن به کار برده است، به معنای تحویل از جانب فرشتگان خواهد بود

اوست کسى که شبانگاه (. »29« )گیرندفرشتگان جانشان را مى...کسانى که»دارد 

هنگامى که یكى از شما را مرگ فرا ...یا و...گیردمى (به هنگام خواب)روح شما را 

پس چگونه (. »24« )کنندحالى که کوتاهى نمى رسد فرشتگان ما جانش بستانند در

خدایى را (. »...21...« )ستانندوقتى که فرشتگان جانشان را مى (آورندتاب مى)

اگر ببینى آنگاه که فرشتگان جان (. »28...« )ستاندپرستم که جان شما را مىمى

مى باز خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تما(. »27...« )ستانندکافران را مى

یعني (. 23و26...« )گیرد وشما را مى (جان)و خدا شما را آفرید سپس ... ستاند ومى

روح الهي  که همانالهي در لحظه مرگ تمام شخصیت و واقعیت انسان را  ماموران

 .ست، دریافت نموده و آن را از جسم دنیایي او جدا کرده و به عالم دیگر مي برندا او

قرآن کریم در برخي از آیات، برای خلقت انسان، از حقیقتي به نام روح الهي یاد 

، و درمورد خلقت همه انسانها از (91« )و نفخت فیه من روحي»کرده و مي فرماید 

بنابراین . یاد مي کند( 95« )أنشأناه خلقا آخر»یک حقیقت فرا مادی با تعبیربلند 

نشان از آن است که حقیقت مرگ به معنای  استفاده از تعبیر توفي در خصوص مرگ

حال این سئوال مطرح است که آیا در . جدایي کامل روح از بدن تعبیر شده است

ي اگر دلیل. مرگ مغزی، انقطاع روح انساني و الهي از بدن، یعني توفي رخ مي دهد

بر این انقطاع وجود داشته باشد، آن وقت مي توان به صورت قاطع به مرگ مغزی 

 . نگاه آیات قرآن مجید فتوا داداز 

 .به نظر مي رسد اثبات این مدعا از نگاه قرآن کریم کار سخت و دشواری نباشد

مي توان به کمک آیات و روایاتي که حقیقت خواب و مرگ را همانند هم معرفي 

ان خداست که ج»قرآن کریم اشاره دارد به اینكه؛ . کرده به اثبات این مدعا پرداخت

نگام مرگشان به تمام وکمال مي گیرد و جان کساني را که نمرده اند در مردم را ه

پس آنهایي را که حكم مرگ را بر آنان گذرانده است نگاه . وقت خوابشان مي ستاند

همانا دراین امر برای . مي دارد و دیگران را تا سرآمدی معین به بدن باز مي فرستد

شهید مطهری درذیل این آیه مي . (92« )مردمي که مي اندیشند نشانه هایي است

این آیه شباهت و سنخیت خواب و مرگ و ضمنا شباهت و سنخیت بیداری : »نویسد

هم در خواب و هم درمرگ، روح و نفس انسان از . و بحث اخروی را بیان مي کند

انسان  ،با این تفاوت که درحین خواب. نشئه ای به نشئه ای دیگر انتقال مي یابد

ارد و هنگامي که بیدار مي شود نمي داند که در حقیقت از سفری باز غالبا توجه ند

عالمه (. 99« )برخالف حالت مرگ که همه چیز بر او روشن مي شود. گشته است

از آیه استفاده مي شود که مرگ و خواب هر : »طباطبایي در ذیل این آیه مي فرماید

تفاوت آنها در این است که مرگ توفي برگشت ناپذیر و خواب توفي . دو توفي است
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 و همكارعباس نیكزاد ؛ مرگ مغزی از منظر فقهي

 

اوست »همچنین در آیات دیگری از قرآن آمده است که؛ (. 94« )برگشت پذیر است

سپس در ... به تمام وکمال بر مي گیرد ( درهنگام خواب)که جان شما را در شب 

شده است سپری  شما را بر مي انگیزد تا سر آمدی که معین( موقع بیداری)روز 

آن گاه پس از پایان یافتن سر آمدتان بازگشت شما به سوی اوست سپس . گردد

این آیه از قرآن به (. 91« )شما را ازحقیقت کارهایي که مي کردید آگاه مي کند

استناد به روایات در. وضوح خواب و بیداری را همانند مرگ و بحث اخروی مي داند

مسلمان درحالي که جنب است »آمده است؛ ( ع)طالباز امام علي بن ابي  ،معصومین

مسلمان جز با طهارت نخوابد اگر آب نیافت تیمم کند و بخوابد زیرا روح . نخوابد

خداوند او را مي پذیرد و به او مبارک . مومن درحالت خواب به سوی خدا باال مي رود

ود قرار مي اگر اجلش فرا رسیده باشد روح را در گنج های رحمت خ. باد مي گوید

دهد و اگر فرا نرسیده باشد روح را به همراه امنایي از مالئكه اش مي فرستد تا به 

  (.98)جسمش بر گردانند 

هیچ یک از افراد نیست که بخوابد مگر اینكه نفس »؛ مي فرماید( ع)امام باقر

  شعاع او به آسمان عروج مي کند و روح او در بدنش باقي مي ماند و چیزی همانند

اگر خداوند برای قبض روح اذن . ورشید میان نفس  و روح، ارتباط برقرار مي کندخ

دهد، روح، نفس را اجابت مي کند و اگر خداوند برای برگرداندن روح اذن دهد، نفس، 

خداوند جان : این همان قول خداوند متعال است که فرمود. روح را اجابت مي کند

مرگ همان خوابي است که هرشب به » (.97...« )ها را در موقع مرگ مي گیرد

سراغ شما مي آید جز اینكه مدت این خواب طوالني است و تنها در قیامت بیدار مي 

 حمد خدایي»وقتي از خواب بر مي خاست مي فرمود؛ ( ص)پیامبر اکرم (. 96« )شوید

ور آیات و روایات مزب(. 93« )را که ما را زنده ساخت بعد از آن که ما را میرانده بود

به خوبي داللت بر آن دارند که هیچ تفاوتي میان خواب و مرگ جز در برگشت 

به تعبیر دیگر خواب همان مرگ برگشت پذیر . پذیری و یا عدم برگشت روح نیست

حال باید دید که در لحظه خواب جسم . و مرگ همان خواب برگشت ناپذیر است

كي در زمان خواب عمیق، از نگاه علم پزش. انسان در چه وضعیتي قرار مي گیرد

سلسله اعصاب بدن از کار افتاده و شخص، قابلیت درک، شعور و فكر کردن و 

خواب در حقیقت باز ایستادن مراکز مختلف مغز . نداردهمچنین انجام افعال ارادی را 

با توجه به اینكه مرکز فرماندهي هر یک از نواحي . از فعالیت های تدریجي است

در مغز دارد، لذا به محض اینكه ناحیه مربوطه از کارآیي بدن جایگاه مخصوصي 

تدا اب. خود خارج شود، عضو مربوط به آن نیز دچار سستي شده و خواب فرا مي رسد

موقعي  .و قدرت شنوایي ضعیف مي شودشده عضالت گردن شل . دنمي افت هاپلك

 اب کامالکه وقفه و سكون، بسیاری از مراکز عالي مغز را فرا گرفت، آن وقت خو

 (. 41)مستولي مي گردد 

این گونه تغییرات فیزیولوژیكي بدن که هنگام خواب رخ مي دهد، از منظر 

 یعني خواب، عالئم و. قرآن کریم به توفي و انقطاع روح از بدن تعبیر شده است

حال بر مي گردیم به مقوله مرگ . نشانه ای از انقطاع و جدایي روح از بدن است

هر گونه احساس، درک، شعور و فعالیت های ارادی نیز از  ،حالتمغزی که در این 

آیا دور از ذهن خواهد بود که اگر گفته شود مرگ مغزی همانند یک . بین رفته است

ین در تبی. خواب عمیق بوده و در این حالت، توفي و انقطاع روح از بدن رخ داده است

ه از دیده، برای همیشسیستم عصبي به خاطر آسیبي که ، این موضوع باید گفت

 .گردونه فعالیت خارج شده و سلول های مغزی دچار مرگ و نابودی مطلق شده اند

تم حتي فعالیت موقت سیس. بیمار هیچ پاسخي به محرکات داخلي و خارجي نمي دهد

ورت تمام این فعالیت ها به ص. های قلب و تنفس نیز به دستور مغز صورت نمي گیرد

دستگاه ها و تجهیزات پزشكي و آن هم برای چند ساعت  رفلكسي و تنها به کمک

و یا حداکثر چند روز مي تواند ادامه داشته باشد، لذا احتمال بازگشت فعالیت های 

قهرا در این حالت انقطاع روح از بدن صورت . مغزی از جهت علمي صفر است

ه یعني انقطاع دلذا باتوجه به این دو نكته ذکر ش. پذیرفته و برگشت ناپذیر خواهد بود

کامل روح از بدن و برگشت ناپذیری آن، مي توان نتیجه گرفت که مرگ مغزی 

زیرا مستفاد از آیات . خاتمه زندگي  و مرگ واقعي و انقطاع دائمي روح از بدن است

و روایات این است که درعین اشتراک خواب و مرگ در انقطاع کامل روح از بدن، 

خواب انقطاعي برگشت پذیر و مرگ انقطاعي برگشت  تفاوتشان در آن خواهد بود که

همچنین . ، مرگ و توفي کامل بر مرگ مغزی نیز صادق استلذا. ناپذیر است

شواهدی در فقه و روایات وجود دارد که با استناد به آنها مي توان استنباط نمود که  

واهد شحال به تبیین بعضي از این . بیمار مرگ مغزی شرعا مرده به حساب مي آید

 . پرداخته مي شود

جنین را درصورتي که . بر اساس فتوای فقها، اگر مادر در زمان بارداری بمیرد

درغیر این صورت بیرون آوردن . ولوج روح داشته باشد، باید از رحم او خارج ساخت

پس ولوج روح به معنای رسیدن جنین به مقام یک انسان کامل . آن الزم نیست

ر فرزند در رحم مادر دارای حرکت شود، نشانه دمیده شدن در نگاه فقها اگ. است

از این حكم استفاده مي شود که از عالئم مهم حیات . روح و حیات انساني او است

با توجه به اینكه بیمار مرگ مغزی هیچ حرکت . است بدنانسان، حرکات ارادی 

وایاتي  وجود دارند در این باب ر. ارادی ندارد، لذا مي توان به مرده بودن او حكم کرد

شیخ حر عاملي در کتاب وسایل الشیعه بابي را . که برخي صحیح و یا موثق هستند

ای از در این باب دسته. دارد« حكم موت الحمل دون أمّه و بالعكس»با عنوان 

کنند که حرکت نشانه حیات و عدم حرکت نشانه مرگ روایات بر این داللت مي

روایت اول مربوط به کلیني به سند  .شود نها اشاره ميدر اینجا به برخي از آ. است

در مورد ( ع)صحیح از ابن ابي عمیر است که از بعض اصحاب خود از امام صادق

كم توان شکند سوال شده است که آیا ميزني که مرده و بچه در شكم او حرکت مي

 رمودند؛ بله وف( ع)در پاسخ به این سئوال، امام. او را شكافت و بچه را بیرون آورد

روایت دوم از وهب بن وهب . شودشكم زن دوخته مي[ پس از بیرون آوردن بچه]

فرمودند، اگر زني بمیرد و در شكم او ( ع)، که امیرالمومنین علي(ع)از امام صادق 

شود شود و بچه بیرون آورده ميکند، شكم او شكافته ميفرزندی باشد که حرکت مي

فقها با تكیه بر روایات، در مورد فرزندی که از مادر متولد مي شود، گفته اند (. 45)

عالمت زنده بودن در زمان تولد این است که  فعالیتي دال بر حیات، مانند حرکت 

اعضای بدن و یا گریه از خود نشان دهد و گرنه محكوم به این است که مرده به 

 (. 42)دنیا آمده است 

لد حمل اگر زنده متو»روایاتي به این مضمون وجود دارد که؛ در منابع فقهي نیز 

رساند و زنده به دنیا آمدن، چنین تعریف شده که بچه،  برد و ارث ميشود ارث مي

 .«بردای کند یا حرکتي اختیاری انجام دهد و در غیر این صورت، ارث نميگریه

ابي ه از کتاب میراث، بصاحب وسایل در باب هفتم از ابواب میراث الخنثي و ما أشبه

را به این امر اختصاص داده که با استناد به این روایات، چنین بر مي آید که حرکت، 

های حیات حمل هستند و به این سبب استحقاق ارث دارد و فریاد و گریه، نشانه

روایاتي مانند، موثقه عبداللّه بن سنان در مورد ارث بردن نوزاد . (49)رساند ارث مي

یا به نقل از ابن  .«برد مگر گریه کرده و صدای او شنیده شودنوزاد ارث نمي»که، 

برد مگر گریه نوزاد، هیچ ارث نمي»درباره نوزاد شنیده است، ( ع)عون که از امام 

 همچنین در صحیحه ربیع بن. ، قابل استناد هستند«کرده و صدایش شنیده شود
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 در .«برداگر حرکت کند ارث مي»درباره نوزاد فرمود، ( ع) عبدالّله از امام صادق

ه درباره جنین وقتي ک( ع) شنیدم که امام صادق»گوید، ربیع مي ،صحیحه دیگری

برد و ارث ارث مي:به دنیا آمده و حرکت آشكاری از خود نشان دهد، فرمود 

ه که گری بر نوزادی» کند؛ نقل مي( ع)عبدالّله بن سنان از امام صادق. «رساندمي

شود و از دیه و غیر آن، ارث نكرده و فریادی بر نیاورده است، نماز گزارده نمي

ونه دراینگ«. بر او نماز گزار و به او ارث بده[ و پس از آن ُمرد]اگر گریه کرد . بردنمي

حال این سئوال مطرح . روایات، فعالیت ارادی عالمت حیات قرار داده شده است

از مجموع این . ان مرگ مغزی فعالیت های ارادی وجود دارداست که آیا در بیمار

 .های حیات عبارت از گریه، فریاد و حرکت استروایات مشخص گردید که نشانه

اما اگر مغز از کار افتاده . اگر مغز زنده باشد، این نشانه ها هم وجود خواهد داشت

نیز  قلب و تنفسضربان . دارددیگر قدرت بر فریاد، گریه و حرکت ن ،باشد، شخص

 .در این حالت تعیین کننده نبوده و هیچ تاثیری بر چنین نشانه ها نخواهند داشت

ای نشده که ضربان قلب و یا تنفس، لزوما در هیچ یک از روایات ذکر شده، اشاره

 . های حیات هستندنشانه

از شواهدی که مي توان استناد نمود، این است که، جنین قبل از ولوج روح و 

همین امر نشان مي دهد که میان . حیات انساني، دارای فعالیت قلبي و عروقي است

لبي و بنابراین فعالیت ق. حیات انساني و فعالیت قلبي و عروقي، تالزمي وجود ندارد

مچنین ه. عروقي در بیماران مرگ مغزی به تنهایي دلیلي بر زنده بودن آنها نیست

، گفته اند در صورت شک در حیات آن، اگر فقها درمورد حیواني که ذبح مي گردد

پس از ذبح شرعي، حرکتي از او مشاهده شد، عالمت زنده بودن آن قبل از ذبح 

در کتب (. 41و44)است وگرنه محكوم به این است که قبل از ذبح مرده بوده است 

معتبر فقهي نیز، روایاتي بر این معنا داللت دارند که فعالیت های ارادی، عالمت 

در بیان شواهدی مشابه مي توان گفت که، بر اساس (. 48)ت قرار گرفته است حیا

نظر فقها، دیه سقط جنین کامل، قبل از ولوج روح، صد دینار و پس از ولوج روح، 

همچنین دیه قطع سر انسان مرده را نیز صد دینار . دیه کامل یعني هزار دینار است

این احكام مي توان استفاده کرد که جنین  از کنار هم قرار دادن(. 46و47)دانسته اند 

قبل از ولوج روح، که عالمت آن حرکت است، با اینكه دارای حرکت قلب و نبض 

. مي باشد، ولي حیات انساني ندارد و حكم دیه آن، همان حكم دیه مرده است

 .بنابراین، فعالیت قلب و نبض در بیماران مرگ مغزی، دال بر  زنده بودن آنها نیست

ر دیگری که مي توان با استناد به آن مرگ مغزی را تبیین نمود، دیدگاهي است منظ

موضوعاتي که خود شارع آنها را تعریف کرده . که در احكام به آنها اشاره شده است

مانند نماز، روزه، حج، زکات، سفر شرعي، . و برای آنها حكمي را معین نموده است

خمس و یا پرداخت زکات که این دسته از استطاعت در باب حج، فقر و غنا در باب 

موضوعاتي هم وجود دارند که شارع در . موضوعات را مي توان مسائل شرعي نامید

این دسته  از موضوعات را مي توان مسائل . باره آنها اصطالح و تعریف خاصي ندارد

 . عرفي نامید، که خود دو گونه هستند

هم مصداق آن برای عرف و دسته اول، موضوعاتي هستند که هم مفهوم و 

عامه مردم مانند مفهوم آب مطلق، آب مضاف، عقد، بیع، تجارت، نجاسات و 

دسته دوم موضوعاتي هستند که هر چند مفهوم  آنها روشن . مطهرات، روشن است

 در این. اما برخي از مصادیق آنها از وضوح کامل و دقیقي برخوردار نیست. است

مانند مفهوم طال، نقره، عقیق، فیروزه و . جعه شودخصوص باید به کارشناسان مرا

تشخیص اینكه طال و نقره . مروارید، که شارع، احكامي را بر آنها بار کرده است

همچنین  .یا تشخیص اینكه فالن فلز طال و یا پالتین است. واقعي و یا تقلبي است

فهوم م همچنین. تشخیص سنگ عقیق، فیروزه و مروارید نیاز به کارشناسي دارد

تشخیص اینكه آهک، گچ، سیمان، شیشه، . زمیني که در حكم سجده قرار مي گیرد

قیر و یا سنگ های قیمتي، آیا زمین به حساب مي آیند یا نه، نیاز به نظر کارشناسان 

عامه مردم معنای . به نظر مي رسد که مفهوم مرگ و حیات از این سنخ باشند. دارد

عرف قائل به این است، کسي مرده است که روح . مرده و زنده بودن را مي فهمند

یا اینكه، مرده کسي است که فاقد هر گونه درک، شعور، . از بدنش جدا شده باشد

 .مرده کسي است که سیستم های بدن او از کار افتاده باشد. احساس و فعالیت باشد

ز ابهام ابرخي از مصادیق آنها خالي . بسیاری از مصادیق اینگونه مفاهیم روشن است

به همین خاطر برای تشخیص این که فردی مرده است، نظر پزشک را جویا . نیست

تي ح. همین امر نشان دهنده این است که همه مصادیق آن روشن نیست. مي شوند

شخص هیچ فعالیت و احساسي نداشته و قلب  ،در آنجایي که به تشخیص خودشان

تشخیص خود دچار اشتباهي نشده در و نبض او از کار افتاده باشد، باز در این که 

باشند، و یا اینكه سیستم های بدن قابل برگشت هستند یا نه، قطعا به پزشک 

 . متخصص مراجعه مي کنند

ظاهری او  در خصوص بیماران مبتال به مرگ مغزی، عرف با دیدن وضعیت

که دارای تنفس و فعالیت قلب و عروق است، حكم مي کند که او زنده بوده و حیات 

مي  پزشک. اما نظر یک پزشک متخصص غیر از این است. او خاتمه یافته نیست

 .زیرا سیستم عصبي او به طور کامل تعطیل شده است. گوید که این بیمار مرده است

حتي حرکت قلب و نبض او . کتي از خود نداردبیمار هیچ گونه احساس درد و یا حر

لحظه  هر. بلكه از طریق دستگاه، به او تنفس داده مي شود. به دستور مغز نیست

رای این حالت ب. اگر دستگاه قطع شود، قلب و نبض و تنفس او از کار خواهد افتاد

ضمنا کارشناس مربوطه این نكته را متذکر مي شود . همیشه برگشت ناپذیر است

زیرا مي  .ه فعالیت قلب با دستگاه، هیچ داللتي بر بقای روح و زنده بودن او نیستک

اینجا  .توان قلب را در خارج از بدن نیز در داخل دستگاه برای مدتي فعال نگاه داشت

است که مي توان گفت که نظر عرف با نظر پزشک در صدق مرگ و خاتمه یافتن 

یكي دیگر از . بیمار مرگ مغزی مي دهد حیات همراهي کرده و حكم به مرده بودن

دالیلي که مي توان اقامه نمود، این است که اگر مرگ مغزی را یک امر شرعي و 

منظور  .فقهي ندانیم، ولي این امكان وجود دارد که ازمصادیق حیات غیر مستقر باشد

از حیات غیر مستقر این است که شخصي به دلیل آسیب های زیادی که بر او وارد 

ه است، امكان بازگشت به حیات مستقر را نداشته و مرگ او پس از مدتي قطعا شد

 . فرا مي رسد

فقها در بیان مثال حیات غیر مستقر اشاره به شخصي مي کنند که سرش را 

یا اینكه شكم فردی در یک . بریده اند ولي هنوز کامالً از بدنش جدا نشده است

اگر یک شخص ثالثي، آسیبي به مجني در این حالت،  .سانحه کامال  دریده شود

امام خمیني در این باره (. 43)علیه وارد کند، عمل او در حكم جنایت بر مرده است 

اگر جنایتي بر کسي وارد شود و او را در حكم مذبوح قرار دهد به گونه » مي فرماید؛ 

را  وای که برای او حیات مستقری باقي نماند و در همین حال فرد دیگری بیاید و ا

ذبح نماید قصاص برعهده جاني اول است و بر عهده جاني دوم دیه جنایت بر مرده 

صاحب جواهر نیز درکتاب جواهر الكالم، تعریفي از حیات غیر مستقر (. 11« )است

ارائه نموده و اشاره به فرد آسیب دیده ای دارد که دارای ادراک، نطق و حرکت 

كم ح. مي آید، همان مصداق مرگ مغزی است آنچه از این تعریف بر. اختیاری نباشد

در این حالت تعدیل پیدا کرده و برای شخص ثالثي که به چنین فردی صدمه وارد 

حكم صاحب جواهر . نماید، به پرداخت دیه به اندازه یک فرد مرده محكوم مي کند
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ألنّه قطع رأس من بحكم المیت، یعني او سر کسي را قطع کرده است »چنین است؛ 

سئوالي در این جا مطرح است که معیار تحقق حیات (. 15« )ه منزله میت استکه ب

در پاسخ به این سئوال، بعضي ها مثل صاحب جواهر، زوال درک، . غیرمستقر چیست

ودن برخي نیز مسلّم ب. شعور، نطق، تكلم و حرکات اختیاری را نشانه آن قرار داده اند

گروهي دیگر، ظهور حالت نزع و جان . مرگ و عدم امكان بقا را مالک دانسته اند

 . کندن را معیار آن شمرده اند

زیرا . ندتفسیر کرده ا« في حكم المذبوح»برخي از فقهاء نیز حیات ناپایدار را به 

با قطع حلقوم و مری، به تدریج گردش خون متوقف و تنفس از بین رفته، مرگ 

، فرد هیچگونه حرکت با توجه به این که در مرگ مغزی .یقیناً حاصل مي شود

ارادی، شعور و احساس نداشته و بدون دستگاه قادر به تنفس نخواهد بود و همچنین 

و را به لذا پزشكان ا. با توجه به اینكه به هیچوجه امكان بازگشت به زندگي را ندارد

شخصي بدون سر تشبیه کرده که به زودی عالئم حیات نباتي خود را از دست خواهد 

مي توان گفت چنین فردی، حیات مستقر را که مالک احكام جزایي  به یقین. داد

در این صورت، مرگ مغزی را مي توان از مصادیق حیات غیر مستقر . است، ندارد

به طور خالصه حیات ناپایدار یا غیر مستقر حالتي است که فرد در مسیر . دانست

. کامل نرسیده استجدایي روح از پیكرش قرار گرفته، ولي هنوز به مرحله انقطاع 

حال اگر صدق مرگ شرعي و فقهي بر مرگ مغزی مشخص شده باشد، پاسخ به 

 یكي از سئواالت مهم این است. بقیه شبهات را به نحو بهتری مي توان بیان نمود

که آیا مي توان اعضاء مختلف چنین فردی را از بدنش جدا نموده و برای پیوند به 

آیا چنین کاری . و سالمت آنها استفاده نمود بیماران نیازمند جهت تامین جان

اوال باید در نظر داشت که اگر بیمار مرگ مغزی همانند . محدودیت شرعي ندارد

یک فرد مرده تلقي گردد، مسلما تفاوتي در جداکردن و یا برداشتن اعضای اصلي و 

جه وضمنا این موضوع در ذهن تداعي مي شود که با ت. یا غیر اصلي بدن وجود ندارد

به مرگ حتمي در یک بیمار مرگ مغزی، چه لزومي خواهد داشت که با استفاده از 

ذا نباید ل. تجهیزات پزشكي بخواهند چنین فردی را به صورت نباتي زنده نگهدارند

از دیدگاه شرع مقدس که منطبق بر عقل نیز خواهد بود، قطع دستگاه های حمایت 

 یمار پیش از ابتالی به این وضعیت با توجهحال اگر خود ب. کننده دارای مشكل باشد

به اینكه بر اعضاء و جوارح خود والیت دارد، اجازه این کار را داده باشد که حسب 

آنچه در بین عده ای از مردم رایج است که وصیت مي نمایند تا در صورت مبتال 

زشكي پشدن به مرگ مغزی، وراث او این اجازه را داشته باشند تا با همكاری سیستم 

کشور، از اعضاء بدنش قبل از اینكه فاسد شود، برای پیوند به افراد نیازمند استفاده 

نهایتا اگر مرگ مغزی را مصداق حیات غیر  .نمایند، شرعا مجاز و نافذ خواهد بود

مستقر بدانیم، گرچه هنوز عنوان مرده بر او صدق نمي کند، اما چنان که گفته شد، 

مثال اگر کاری صورت پذیرد که مرگ چنین . ن صادق استبرخي از احكام میت بر آ

بیماری تسریع شود، حكم قتل نفس بر آن بار نشده بلكه دیه فرد مرده بر آن تعلق 

بنابراین اگر حیات مسلماني منوط به پیوند اعضاء از بیماران مرگ مغزی . مي گیرد

 .است، علي القاعده باید از نظر شرعي جایز باشد
 
 

 تشکرتقدیر و 
م که توانستیم از نظرات علمي و فقهي آنها در تنظیکساني از تمامي بدینوسیله 

  .تقدیر و تشكر مي گردد و تدوین این مقاله بهره ببریم،
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: In today's world, Islamic jurisprudence encounters  new issues. One of the areas 

where jurisprudence gets involved is the issues concerned with brain death, whether brain death in jurisprudence and 

Islamic law is considered the end of life. In this study, brain death was discussed from the Shiite jurisprudence perspective 

and also the opinions of the specialists are taken into account. 

METHODS: This study is designed based on library collection and review of the literature in the field of brain death. 

Also, Quranic verses, hadiths and fatwas (religious opinions) of the scholars are used. Some of the articles which were 

centered around Islamic jurisprudence, particularly Shiite jurisprudence that explain and deal with brain death were given 

special consideration. 

FINDINGS: Brain death from religious and jurisprudence perspective is considered the termination of life and removing 

the vital organs from the body is not viewed as committing manslaughter. A person with brain death is not a normally 

known injured man who is still alive. The brain death patinets have no life and getting rid of the body does not constitute 

a case of manslaughter. Amputation of the organs of brain death patients for donation and transplantation amounts to the 

amputation of a dead body. If the life of a Muslim is subject to transplant of organs from the body of a brain death patient, 

it will be permissible. 

CONCLUSION: In principle, if the life of a Muslim entails transplant of organs of brain death patients, it will be 

permissible.  

KEY WORDS: Brain death, Religious death, Jurisprudence verdicts, Amputation, Organ transplants. 
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